
DAR1004 

TUKKIKÄRRYN LAVASARJA 
LOG VARUKORG STAGE-SERIEN  



DAR1004 

HUOLTO JA KORJAUS 
Jos laitteessa on käyttöhäiriöitä, se on toimitettava korjattavaksi valtuutetun jälleenmyyjän huoltopisteeseen. 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä 

annettuja ohjeita. 

 

TAKUU 

Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 

Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen 

osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 

Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. 

Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 

Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. 

Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai 

asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. 

 

Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 
 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 

EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

Onnentie 7 

  63610 TUURI 

 

vakuuttamme, että  Laite: TUKKIKÄRRYN LAVASARJA 

  Tyyppikoodi: DAR1004 

 

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2006/42/EC 

ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN1853-1999 

 

16.8.2011 
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SERVICE ELLER REPARATION 
I händelse av haveri eller fel ska enheten inlämnas till ett auktoriserat servicecenter. 

MILJÖVÅRD 
Följa lokala anvisningar om avfallsservice med förpackning. 

GARANTI 
Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 

Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 

Importör ansvarar för korrigering av delar eller produkten om de konstateras vara felaktiga. 

Kassakvitto, leveranslista, köpfaktura eller garantibevis skall uppvisas vid garantianspråk. 

Returvaran skall vara komplett, försedd med redogörelse av funktionsfelet. 

Garantin omfattar inte frakt- och transportskador, skador som har orsakats av normalt slitage, överbelastning eller 

osakkunnigt handhavande, eller indirekt skador. Garantin slutas om maskinen har öppnats, delar byts ut, reparerants 

eller förändrats. 

 

Garantireparationer får endast utföras av importörens auktoriserad serviceverkstad. 

 

Rätten till ändringar förbehålles.  

Importör: VKO FIN-63610 

 

 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV 
 

 

EU-importör:  Veljekset Keskinen Oy 

 Onnentie 7 

 63610 TUURI 

 

försäkrar att Produkt: LOG VARUKORG STAGE-SERIEN 

 Typkod: DAR1004 

 

uppfyller kraven enligt följande direktiv: 2006/42/EC 

och överensstämmer med följande standarder: EN1853-1999 

 

16.8.2011 

 


